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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

13 september 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Freriksen, Gerrits, Steen, Luttikholt, Bruggink (wethouders),  
Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

13-9-2022  A01 3462586 - 
Transformatieplan 
sociaal domein 

Het college besluit:  
1. Vaststellen van het ‘Transformatieplan, voor een 
toekomstbestedig sociaal domein voor Hengelo’ als 
beleidskader voor het uitvoeringsplan 
2. Kennisnemen van de adviezen van de 
Cliëntenraad Minima en Wmo en Adviesraad 
Sociaal Domein en hierop te reageren middels 
bijgaande ‘reactienotitie’ en brieven 
 
3. De raad voor te stellen: 
a. Kennis te nemen van het ‘Transformatieplan, 
voor een toekomstbestendig sociaal domein voor 
Hengelo’ 
b. De aanvullende kaders van het Nieuw Hengelo’s 
Model vast te stellen, zoals verwoord in hoofdstuk 
3 van dit transformatieplan 
c. De onderdelen en taakstellingen uit het 

Beleidsprogramma, het Maatregelenpakket en de 
Innovatiefiches op te nemen in het 
transformatieplan 
d. De verantwoording over het Transformatieplan 
te laten lopen via de reguliere P&C-cyclus 
e. Om een zachte landing te realiseren, in te 
stemmen met het verlagen van de taakstellingen in 
de periode 2022-2025 en het hierdoor ontstane 
begrotingstekort te dekken conform onderstaande 
inzet van dekkingsbronnen, zoals beschreven in de 
paragraaf “financiële aspecten” van het 
raadsadvies. Dit betekent specifiek de volgende 
reservemutaties: 
i. Onttrekkingen uit de Algemene Reserve beklemd 
deel Sociaal Domein: €1.260.381 (2023) en 
€3.178.293 (2024).  
ii.  Onttrekkingen uit de Algemene Reserve: 
€951.640 (2024), €1.215.526 (2025) 
iii.  Toevoeging aan de Algemene Reserve: 
€807.807 (2026). 
 
 
 
 

Als een inwoner om welke reden dan ook moeite heeft om zelfstandig 
mee te doen in de maatschappij, dan mag het op de overheid 
rekenen. Of dat nou tijdelijk is, voor altijd, of omdat het ouder wordt. 
De gemeente ziet het als een belangrijke taak om Hengeloërs bij te 
staan als dat nodig is. Van huishoudelijke ondersteuning tot hulp bij 
schulden, van Regiotaxi tot zinvolle daginvulling.  
 
De komende jaren gaat er wel het een en ander veranderen. Enerzijds 
omdat we de gemeente weer terug in de wijken willen brengen, 
anderzijds is er ook een financiële noodzaak. De kosten van de 
voorzieningen en het aantal mensen dat hier gebruik van maakt, 
nemen steeds meer toe. Als de gemeente niets doet, komt de 
gemeente jaarlijks 8 tot 11 miljoen euro tekort. Dat zou betekenen 
dat we de zorg voor mensen die dat echt nodig hebben straks wellicht 
niet meer kunnen garanderen. En dat willen we uiteraard voorkomen. 
Daarom gaan we het sociaal domein anders organiseren. Door te 
zorgen voor meer voorzieningen in de wijk, dichterbij de Hengeloërs. 

Daarom heeft het college van de gemeente Hengelo het 
'Transformatieplan, voor een toekomstbestendig sociaal domein voor 
Hengelo' vastgesteld. 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

13-9-2022  A02 3467447 - Participatie 
denkkader 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen: 
1. Het participatie denkkader’ vast te stellen.  
2. Participatie voor initiatiefnemers bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten niet als      
  aanvraagvereiste bij een 
omgevingsvergunningaanvraag te verplichten.    

Als gemeente zijn we gewend om met inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, (keten)partners en andere 
betrokkenen het gesprek aan te gaan en samen te werken. Participatie 
vraagt om maatwerk en een bewuste afweging. Daarom biedt het vast 
te stellen denkkader participatie houvast voor inwoners, bestuurders 
en medewerkers van de gemeente. Met dit denkkader kunnen we 
bewuste keuzes maken in de omvang, het niveau en de vorm van 
participatie en geeft het helderheid in de onderlinge verwachtingen. 
 

 

13-9-2022  A03 3454433 - 
Delegatiebesluit en 
Adviesrecht op grond 
van de Omgevingswet 

Het college besluit de raad voor te stellen:  
1. De bevoegdheid tot het vaststellen van die 
onderdelen van het omgevingsplan die zijn 
opgenomen in het ‘Delegatiebesluit omgevingsplan 
gemeente Hengelo’, dat deel uitmaakt van dit 
besluit, aan het college van burgemeester en 
wethouders te delegeren; 
2. Een informatieplicht te verbinden aan de 
bevoegdheid tot het nemen van een 

voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 1 onder 
9 van het ‘Delegatiebesluit omgevingsplan 
gemeente Hengelo’, dat deel uitmaakt van dit 
besluit; 
3. De gevallen opgenomen in de ‘Regeling 
adviesrecht buitenplanse omgevingsactiviteiten 
Hengelo’, dat deel uitmaakt van dit besluit, aan te 
wijzen als gevallen waarin de gemeenteraad 
adviseur is bij een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit;  
4. De beslispunten 1 tot en met 3 in werking te 
laten treden op de datum van inwerkingtreding van 
de Omgevingswet. 
 

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in 
werking. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, is een aantal 
raadsbesluiten nodig: 
1. Besluit delegatie 
2. Besluit verplicht advies bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
3. Besluit bij instellen gemeentelijke adviescommissie 
4. Besluit aanwijzen participatie bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit 
 

Dit collegevoorstel gaat in op de besluiten onder 1 en 2. 

Gerard 
Gerrits 

13-9-2022  B02 3460464 - 
Raadsvragen inzake 
afvaldump 

De raadsvragen van de PVV inzake afvaldump te 
beantwoorden middels bijgevoegde concept 
antwoordbrief.  
 

De raadsfractie van de PVV heeft vragen gesteld inzake afvaldump. 
Deze zijn door het college beantwoord.  

Jacqueline 
Freriksen 

13-9-2022  B04 3473443 - Beëindiging 
lidmaatschap bij 
adviesraad Sociaal 
Domein 

1. Mevrouw Marieke Bos ontslag verlenen als lid 
van de Adviesraad Sociaal Domein via bijgaande 
brief. 
2. De Adviesraad Sociaal Domein hiervan op de 
hoogte stellen via bijgaande brief. 
 

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 216 het adviesorgaan voor 
het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college. De Adviesraad laat het college 
weten dat een van de leden ontslag heeft genomen. Het college 
verleent ontslag aan het lid dat stopt. 

Jacqueline 
Freriksen 

13-9-2022  B05 3473050 - Voordracht 
lid van de adviesraad 

Het college besluit: 
1. Mevrouw Laura Kramer per 1 september 2022 te 
benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal 
Domein voor de duur van vier jaar met een optie 
tot verlenging van nog eens vier jaar via bijgaande 
brief. 
2. De Adviesraad Sociaal Domein hiervan op de 
hoogte te stellen via bijgaande brief.  

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 2016 het adviesorgaan voor 
het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college.  
- Het college heeft mevrouw Laura Kramer per 1 september 2022 
benoemd tot  lid van de Adviesraad voor de duur van 4 jaar, met een 
optie tot verlenging van nog eens vier jaar .  

Jacqueline 
Freriksen 
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13-9-2022  B06 3426421 - 
Raadsvragen over de 
kwaliteit van het 
personenvervoer en 
leerlingenvervoer 
 

De raadsvragen van de Christenunie over 
leerlingenvervoer te beantwoorden met de 
bijgevoegde brief.  
  

Door de ChristenUnie zijn raadsvragen gesteld over leerlingenvervoer. 
Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

13-9-2022  B07 3461798 - 
Raadsvragen over 
rapport Eureco en 
bronscheiden  
 

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over rapport 
Eureco en bronscheiden te beantwoorden middels 
bijgevoegde concept antwoordbrief.  

De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over rapport 
Eureco en bronscheiden. Deze zijn door het college beantwoord.  

Jacqueline 
Freriksen 

13-9-2022  B08 3466601 - 
Raadsvragen over 
criminaliteit 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de VVD over criminaliteit in 
Hengelo schriftelijk te beantwoorden.  

Het college besluit: 
De VVD heeft raadsvragen gesteld over criminaliteit in Hengelo. Het 
college heeft deze schriftelijk beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

13-9-2022  B11 3478439 - Brief - Input 
Agenda voor Twente 

Het college besluit: 
1. Opmerkingen op de uitgangspunten van de 
nieuwe investeringsagenda 2023-2027 (inclusief 
bijlagen) door te geleiden naar Twente Board. 
2. en daartoe bijgaande brief te versturen aan 
Twente Board.  
3. De gemeenteraad hierover te informeren met 
bijgaande brief. 
 

De Twente Board werkt aan een nieuwe Agenda voor Twente voor de 
periode 2023-2027. Via bijgevoegde brief worden de opmerkingen op 
de uitgangspunten van de nieuwe Agenda voor Twente doorgeleid 
naar Twente Board.  

Gerard 
Gerrits 

7-9-2022  
1 week 

niet 
openbaar 

B04 3360380 - Verzoek 
planschadevergoeding 
ivm 
waardevermindering 
woning Isaac da 
Costastraat - 
Bestemmingsplan 
Naoorlogs 
 

Overeenkomstig het advies van de 
schadebeoordelingscommissie van 24 mei 2022, 
waarvan de overwegingen geacht worden integraal 
onderdeel uit te maken van dit voorstel, geen 
tegemoetkoming in planschade toe te kennen. 

De schadebeoordelingscommissie komt tot de conclusie dat er per 
saldo sprake is van enig nadeel aan de zijde van de verzoeker, maar 
dat dit nadeel de drempel van het normaal maatschappelijk risico  niet 
overstijgt. Voor zover er sprake is van schade blijft deze schade 
volledig voor rekening van verzoeker.  

Gerard 
Gerrits 

7-9-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

B04 3438679 - Bezwaar  
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
inrit/uitrit G. 
Peuscherstraat 423 
 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. 

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een 
uitwegvergunning. Naar het oordeel van de 
bezwaarschriftencommissie doet geen van de weigeringsgronden zich 
voor. De commissie heeft dan ook geadviseerd het bezwaar 
ongegrond te verklaren. Er is in overeenstemming met dit advies 
besloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerard 
Gerrits 
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7-9-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

B04 3409716 - Bezwaar 
tegen verleende 
omgevingsvergunning 
Beitelstraat 3 
(Voedselbank Midden 
Twente) 
 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten 
onder aanvulling van de motivering en het wijzigen 
van de voorschriften zoals verwoord in het advies 
van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met een verleende 
omgevingsvergunning voor het vestigen van de Voedselbank aan de 
Beitelstraat 3. De commissie is van oordeel dat het college de 
gevraagde vergunning terecht en op goede gronden heeft verleend en 
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren onder aanvulling van de 
motivering en wijziging van de voorschriften. Het college heeft 
conform dit advies besloten. 
 

Gerard 
Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


